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Regulamin 

Gminnego Konkursu Historycznego 

upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 

 
 
 

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” 

„… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.” 

 

Józef Piłsudski 

 

 

I. Organizatorzy 
 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim 
ul. Pałacowa 11, 59 – 600 Lwówek Śląski 
tel./fax: 75 782 43 52 
e-mail: sp3@lwowekslaski.pl 

 
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim 
ul. Henryka Brodatego 1, 59 – 600 Lwówek Śląski 
tel./fax: 75 782 36 66 
e-mail: pore@powiatlwowecki.pl 

 
II. Cele konkursu 
 
1. Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

2. Rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną i kształtowanie patriotyzmu 

wśród uczniów.  

3. Budzenie poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie emocjonalnej więzi 

z Ojczyzną. 

4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i poszerzania własnej wiedzy. 

5. Integracja uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski.  

 
III. Zakres tematyczny konkursu (od początku XX w. do 1922 r.) 
 
1. Orientacje polityczne Polaków na początku XX wieku. 

2. Organizacje niepodległościowe i paramilitarne przed wybuchem I wojny 

światowej. 

3. Polskie formacje wojskowe na frontach I wojny światowej. 

4. Sprawa polska w czasie I wojny światowej. 

5. Pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich. 

6. Listopad 1918. 

7. Kształtowanie się granic II RP. 
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IV. Obowiązująca literatura 
 
1. Podręczniki do nauki historii w klasie VI i VIII (rozdziały zgodne z zakresem 

tematycznym konkursu). 

2. Syntezy dotyczące dziejów Polski zgodne z zakresem tematycznym konkursu.  

3. Encyklopedie, słowniki. 

4. Zasoby Internetu.  

 
V. Uczestnictwo w konkursie – sprawy organizacyjne 
 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klasa VI – VIII szkół podstawowych 

z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i gminnego. Etap szkolny 

organizują samodzielnie poszczególne szkoły najpóźniej do 26 października 

2018 r.  

3. Do etapu gminnego kwalifikuje się od 2 do 4 najlepszych uczniów wyłonionych 

we wcześniejszym etapie szkolnym. Szkoły podstawowe z klasami VII – VIII 

kwalifikują do etapu gminnego do 4 uczniów, pozostałe do 2 uczniów.  

4. Zgłoszenia najlepszych uczniów wraz z oświadczeniem (załączniki do 

niniejszego regulaminu) należy dostarczyć osobiście (w godzinach pracy szkoły) 

lub wysłać do 31 października 2018 r. na adres: 

 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim 

ul. Pałacowa 11, 59 – 600 Lwówek Śląski 
z dopiskiem „Konkurs historyczny”. 

 
5. Etap gminny odbędzie się w sobotę 17 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim.  

 Zadania konkursowe sprawdzać będzie komisja składająca się z nauczycieli 

historii (opiekunów uczestników konkursu).  

 Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody książkowe, a wszyscy 

uczestnicy pamiątkowe dyplomy.  

 Przewidywane zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie 

nagród – godzina 12.00. 

6. Wszelkich informacji o konkursie udzielają Krystyna Matkowska i Maciej 

Szczerepa (tel. 75 782 43 52 lub maciejszczerepa@wp.pl). 
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Załączniki do Regulaminu 

Gminnego Konkursu Historycznego 
 
 

ZGŁOSZENIE * 

do Gminnego Konkursu Historycznego 

upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 

 
Nazwa szkoły: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres szkoły: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr tel./fax, e-mail: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Lista uczestników: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa 
Imię i nazwisko nauczyciela 
przygotowującego ucznia 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

 
 
 
 
………………………………………….                    ……………….……………………….. 

(Miejscowość, data)     (Pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 
 
 
 
* Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami. 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………., 

ucznia klasy ………………,  

szkoły ………………………………………………………………………………………….. 

w Gminnym Konkursie Historycznym upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 

w Lwówku Śląskim oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz przetwarzanie danych 

osobowych do celów związanych z konkursem. 

 

……………………………………..                    ..…………………………………………… 
 (Miejscowość, data)                                            (Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


